Pieszyce, 1 lutego 2019 r.

Regulamin
Turniej Halowej Piłki Nożnej Młodzików
10 marca 2019 r.
I.POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Turniej odbędzie się w hali sportowej Zespołu Szkół im. ks. Jana Dzierżonia w Pieszycach,
w dniu 10 marca 2019 r. (niedziela) o godz. 9:00. Zbiórka do 8:45.
2. Organizatorem turnieju jest Urząd Miasta i Gminy w Pieszycach.
3. Każda drużyna musi posiadać opiekuna, odpowiedzialnego za reprezentowanie drużyny.
4. Do 28 lutego 2019 roku opiekun drużyny zobowiązany jest dostarczyć listę zawodników
reprezentujących drużynę podczas turnieju (max. 10 osób). Zgłoszeń należy dokonywać
w Wydziale Edukacji i Promocji Gminy Pieszyce (ul. Mickiewicza 10) lub na adres e-mail
promocja@pieszyce.pl.
5. Drużyny zobowiązane są do posiadania własnych jednolitych strojów i obuwia
sportowego.
6. Turniej przewidziany jest dla kategorii wiekowej młodzików - rocznik 2006 i młodsi.
7. Do turnieju dopuszczonych zostanie pierwsze 8 drużyn. Decyduje kolejność zgłoszeń.
II. INFORMACJE TECHNICZNE
1. Czas gry 1 x 10 min.
2. Zespoły występują w pięcioosobowych składach (bramkarz + czterech zawodników w
polu)
III. ORGANIZACJA ROZGRYWEK
1. Za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 pkt, za remis 1 pkt, za przegraną 0 pkt.
Drużyna, która wygra walkowerem otrzymuje 3 pkt i bilans bramek 3:0.
2. Rozgrywki odbędą się w systemie ligowym (każdy z każdym). Możliwa jest zmiana systemu
rozgrywek na pucharowy, po wcześniejszym ustaleniu z opiekunami drużyn.
O kolejności w tabeli decyduje:
- większa ilość zdobytych punktów
- wynik bezpośrednich spotkań między zainteresowanymi drużynami
- bilans bramek (ilość goli dodatnich wynikająca z różnicy goli zdobytych i straconych)
- w przypadku remisowych sytuacji w tabeli na pozycjach od I do III o zwycięstwie zadecydują
rzuty karne (po 3 + do skutku).
IV. PRZEPISY GRY
1. W trakcie rozgrywek obowiązują przepisy PZPN oraz wybrane przepisy dotyczące gry na
hali. O szczegółowych przepisach gry organizatorzy i sędziowie poinformują przed
rozpoczęciem turnieju.
2. Za niesportowe zachowanie oraz używanie słów wulgarnych będą stosowane kary
przewidziane w przepisach PZPN oraz wykluczenie z turnieju włącznie.
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za udział w turnieju osób chorych i wynikających
z tego wypadków oraz urazów. Zaleca się, aby zawodnicy biorący udział w turnieju przeszli
badania lekarskie. Organizator nie ubezpiecza zawodników.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni.
3. Zgłoszenie do turnieju jest jednoznaczne z przestrzeganiem regulaminu i przepisów gry.
W przypadku nieprzestrzegania regulaminu organizator może nałożyć na drużynę lub
zawodnika karę:
- walkower dla drużyny przeciwnej
- wykluczenie drużyny z turnieju
4. Prawo reprezentowania drużyny mają wyłącznie opiekunowie.
5. Organizator oraz sędzia mają prawo do sprawdzania i weryfikowania tożsamości
zawodników przed oraz po meczu.
6. Do interpretacji niniejszego regulaminu uprawniony jest jedynie organizator.
7. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do regulaminu po
wcześniejszym powiadomieniu opiekunów.
8. W sprawach spornych i nie ujętych w regulaminie decyduje organizator.
VI. NAGRODY
1. Dla trzech pierwszych drużyn przewidziane są nagrody rzeczowe, dyplomy, puchary oraz
medale.
2. Każda drużyna biorąca udział w turnieju otrzyma pamiątkowy dyplom.
3. Dla najlepszego strzelca i bramkarza turnieju przewidziana jest nagroda indywidualna i
statuetka.

Załącznik nr 1 do regulaminu
Turnieju Halowej Piłki Nożnej Młodzików

Karta zgłoszenia drużyny
do Turnieju Halowej Piłki Nożnej Młodzików
Nazwa drużyny:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Lista zawodników:
Lp.

Imię i nazwisko

Rocznik

1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.
10.

……………………………………………..
(Telefon do opiekuna)

…………………………………………………….
(Podpis opiekuna)

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu przez Urząd Miasta i Gminy w Pieszycach z siedzibą przy

ul. Kościuszki 2, 59-250 Pieszyce, w celu organizacji Otwartego Turnieju Halowej Piłki Nożnej, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Oświadczam, że
wyrażam zgodę dobrowolnie oraz zostałem poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawienia swoich danych, usunięcia swoich danych oraz sprzeciwu
wobec ich przetwarzania do wyżej wspomnianego celu.
Wyrażenie zgody jest niezbędne do przyjęcia zgłoszenia udziału w turnieju.

